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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

LACCOR: Educação Continuada para estudantes e profissionais do HURCG em 

Insuficiência Cardíaca 

 

Aurélio Vicente Stangue de Lara (acadêmico, UEPG, aureliovicenteslara@gmail.com)1 

Leandra Schneider (acadêmica, UEPG, leandraschneider2011@hotmail.com)2 

Mário Augusto Cray da Costa (coordenador, UEPG, departamento de Medicina, drmari

oaugusto@uol.com.br)3 

 

Resumo: A Liga Acadêmica de Clínicas e Cirurgia Cardíaca (LACCOR), da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), convidou a Professora Dra Marcely Gimenes Bonatto, para apontar, numa palestra, o contexto 

farmacológico na prática clínica dos novos fármacos capazes de reduzir a morbimortalidade da insuficiência 

cardíaca. Tal palestra ocorreu no dia 10 de Setembro de 2018, e marcou simbolicamente o início do 1º Ciclo da 

LACCOR. Ocorreu às 19 horas, no auditório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG. O 

público-alvo envolve os acadêmicos de Medicina da instituição, professores, residentes e médicos do HURCG, e 

teve como proposta a complementar a formação dos profissionais da saúde ligados à Universidade, a fim de 

melhor poderem atender as demandas da sociedade que usufrui do serviço de saúde 

Palavras-chave: Três a quatro palavras que identifiquem o trabalho, separadas por ponto final. 
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PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos de Medicina da instituição, professores, residentes e médicos do 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
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Auditório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

JUSTIFICATIVA 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença que cursa com alta mortalidade e 

morbidade na população em geral, gerando gastos expressivos no Sistema Único de Saúde, 

principalmente causado pelo paciente portador dessa enfermidade, que devido a historia 

natural da evolução da doença, acaba sofrendo repetitivas internações, até que o miocárdio 

entre em falência total, culminando no óbito, onerando ainda mais o Sistema Único. A nível 

de exemplificação, foi constado que no ano de 2012 ocorreram mais de duzentas e vinte mil 

internações hospitalares ocasionadas somente por IC (1). 

Portanto, nesse contexto, entende-se ser necessária a qualificação adequada dos 

profissionais da saúde, principalmente dos médicos, os quais são os responsáveis pelo 

diagnostico e terapêutica desse mal. A IC cursa com diferentes fases, sendo a fase inicial a 

mais adequada para começar a intervenção, e é justamente nesse estágio da patologia que o 

paciente é assintomático. Desse modo, é a correta compreensão dos mecanismos 

fisiopatológicos, das manifestações clínicas e o conhecimento adequado da evolução 

sintomatológica da doença são imprensindiveis para uma conduta médica eficiente (2). 

Não bastasse a sua alta prevalência na sociedade (1), a IC é uma complicação cardíaca 

de poucas opções medicamentosas. Os dois fármacos clássicos usados no tratamento são 

aqueles que bloqueiam a resposta simpático (beta-bloqueadores) e aqueles outros que inibem 

o sistema RAAS (IECA’s e BRA’s). Contudo, nenhum desses remédios consegue reduzir a 

mortalidade da doença de forma palpável (3). 

 Nesse contexto, torna-se evidente a importância da discussão desse assunto em um 

ambiente acadêmico. Por isso a LACCOR convidou a doutora Marcely Gimenes Bonato, 

especialista no estudo da Insuficiência Cardíaca, para ministrar uma aula que abrangesse a 

fisiopatologia da doença, seus sintomas e as novas perspectivas medicamentosas para o seu 

tratamento. 

OBJETIVOS 

Geral: 

- Aprofundar e aproximar os conhecimentos dos graduandos em Medicina e profissionais já 

formados sobre o uso dos novos fármacos para o tratamento de Insuficiência Cardíaca, com a 

finalidade de oferecer educação continuada para que os profissionais e futuros profissionais 

possam atender melhor as demandas da comunidade. 
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Específicos: 

- Difundir a existência do projeto intitulado “Liga Acadêmica de Clinicas e Cirurgia Cardíaca 

- LACCOR” e convidar os participantes a tornarem-se membros do projeto; 

METODOLOGIA 

03 de  Setembro de 2018 – Auditório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

(HURCG), das 19:30 às 21:30 horas. 

Palestra: “Insuficiência Cardíaca: novas abordagens no tratamento” 

Ministrante: Profª. Dra Marcely Gimenes Bonatto 

 

19h30-20h: Início do coffe break 

20h-20h05: Apresentação da Professora Dra Marcely Gimenes Bonatto 

20h05-21h: Palestra: “Insuficiência Cardíaca: novas abordagens no tratamento” 

21h-21h30: Abertura para discussão com a plateia.  

RESULTADOS 

A proposta do evento de contribuir para a formação dos acadêmicos de medicina e 

profissionais da saúde foi alcançada, visto que tal tema é pouco presente no currículo do curso 

de Medicina, e por isso irá causar impacto na prática clínica dos presentes e na comunidade 

que usufrui desse serviço. O evento contou com sessenta e seis participantes, entre eles 

estudantes de Medicina, estudantes de Enfermagem, médicos residentes e médicos formados. 

Ao final, a palestrante Doutora Marcely Gimenes Bonatto conversou com os acadêmicos 

acerca de ideias para projetos científicos na área. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com total domínio do assunto e com técnicas didáticas únicas, todos saíram com um 

conhecimento muito mais vasto acerca do tema. Tudo isso, obviamente, refletirá no melhor 

atendimento e entendimento da comunidade, objetivo final dos eventos extensionistas. 
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APOIO 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 
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